
  

Kolviks samfällighetsförening 
Protokoll från Årsmötet 2006 

 
 
Plats Lilla Hemmestaskolans matsal 
Tid Söndagen 19 februari 2006 
 klockan  10.00. 
 

1. Årsmötets öppnandes av ordföranden Patrik Bodin 

2. Frågan om årsmötet är behörigt utlyst besvarades med Ja 

3. Val av funktionärer vid mötet 
Till ordförande valdes Patrik Bodin 
Till sekreterare valdes Margareta Palmquist 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Mårtensson och Marianne 
Preissler 

4. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering och om hur protokollet skall 
tillställas medlemmarna.  
Protokollet justeras fredagen den 24 februari kl. 20.00 hos M. Palmquist 
Alkällevägen 26. Protokollet kommer finnas på hemsidan och meddelande 
därom går ut i samband med inbetalningstalong för årsavgiften. De som vill 
skriver upp sig på lista för postutskick av protokollet. 

5. Dagordningen fastställdes och Övrig punkt 13 e om Hemmestaträsket anmäldes 

6. Fastställande av röstlängd dvs. avprickning i debiteringslängden och 
godkännande av fullmakter. 
Inga fullmakter har inkommit till styrelsen. Debiteringslängden fastställs. 

7. Behandling av verksamhetsberättelsen och resultatrapporten för det gångna 
verksamhetsåret. 
 Verksamhetsberättelsen och resultatrapporten fastställs.  

8. Behandling av revisionsberättelsen samt fastställande av balansräkning och 
resultaträkningen. 
Revisonsberättelsen behandlas och balansräkning och resultaträkning fastställs 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Ansvarsfrihet beviljas 

10. Behandling av inkomna ärenden och motioner. 
a Farthinder Näsvägen: motionen tillstyrks innebärande att föreningen ska sätta 



  

upp två väghinder på Näsvägen samt skyltar enligt motionärens förslag. En 
arbetsgrupp bestående av Klas Eldebrand, Bengt Forsström, Jauni Pismanen 
utsågs att lägga fram ett förslag på försöksverksamhet med väggupp i Kolvik till 
styrelsen senast 1 april. Beslutades också att samma grupp ska utvärdera 
försöket till årsmötet 2007.Förslaget ska inrymmas inom kostnadsramen 50 000 
kr. 
b  Närombud: motionen avslås 
c Trädfällning Blötviken: motionen tillstyrks under förutsättning att erforderliga 
tillstånd finns. Röstning utföll 29 för, 7 emot. 

11. Granskning och fastställande av föreliggande förslag avseende verksamhetsåret 
2006 
a. Åtgärdsprogram 
  Kommande arbeten enligt årsberättelsen 2006 dvs  Bojflotte, 
Blötviksgrävning, Jolleramp, Blötviksväg kommer slutföras. Inga större 
vägarbeten utförs så att föreningen sparar pengar som kan användas efter VA-
anslutning för att höja standarden. Läggs till försöksverksamheten med väggupp 
enligt 10 a. 
b. Arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer: förblir oförändrade 
c. Båtplatsavgifter: förblir oförändrade dvs Avgift 500/ 1000/ 1500 kr/år  och 
dubbelt för icke-medlemmar i KSF. Sista dag för inbetalning 2006 03 31 
d. Utgifts och inkomststat. 
  Överskottet justeras med 50.000 kr som går till väghinder enligt beslut om 
motion om Väghinder Näsvägen (punkt 10 c). 
e. Utdebitering och debiteringslängd. 
   Oförändrad avgift 220:-/ andel beslutades 
 f. Senaste inbetalningsdag för uttaxerade avgifter 2006-03-31, dag  
 då styrelse skall föranstalta om indrivning av resterande  
 avgifter jämte indrivningskostnaden respektive  
 påminnelseavgift kronor 200:- 2006-05-31 

12. Val gjordes i enlighet med valberedningens förslag 
a. 3 ordinarie styrelseledamöter för nästkommande 
 2-årsperiod: Roger Aspeqvist, Magnus Danielsson, Tony Helin 
b. 1 styrelsesuppleant för nästkommande 2-årsperiod, Peter Wetterstrand 
c. 1 ordinarie revisor för nästkommande 2-årsperiod, Marianne Preissler 
d. 1 revisorssuppleant för nästkommande 1-årsperiod, Kristian Lampa 
e. valberedning (2 personer) jämte utseende av sammankallande (s), 
Margareta Palmquist, Jauni Pismanen 
f. ordförande för 2006, Magnus Danielsson 

13. Övriga frågor 
a. Uppdrag från 2005 års möte 
- På alla årsmöten ska det finnas papperskopior på verksamhetsberättelsen och 
resultatrapport utlagda för medlemmarna. 



  

- Lista för dem som vill ha protokoll postat skall finnas. 
- Följande har inte utförts; bygga jolleramp i Blötviken, förbättra vägen, allmän 
uppsnyggning. Beläggning av Hasselbacken 31-35 samt skaftvägen 
Alkällevägen/Smedsvägen. Soffan vid boulebanan har inte lagats utan 
avlägnats men kan ersättas om önskemål finns. Pålstumpar och hål vid badet 
har ej åtgärdats pga utebliven muddring men ska åtgärdas. Spegel 
Smedsvägen/ Näsvägen finns hos Patrik Bodin. 
- Arbetet med grannsamverkan redovisades av Thomas Macklin och visades 
uppskattning av årsmötet. Beslutades att Thomas undersöker vidare formerma 
för grannsamverkan. Thomas thomas.macklin@telia.com, tel 570 207 21, mobil 
073 648 16 76, kan kontaktas av dem som vill vara med på maillista för 
spridning av information om grannsamverkan.  
– Vägbelysning, styrelsen bedömer att anslutning till kommunalt VA kommer 
medföra en förbättring av belysningen i området. 
b. Dag för vårstädning 
söndag  23 april 10.00 
c. Detaljplanering av Kolvik, en preliminär tidplan redovisades av ordförande. 
Arbete med anslutning till VA i områdena K1 och K2 kan tidigast påbörjas 
sommaren 2007. Kontaktperson på kommunen Eva Andrén- Holst kontaktas för 
närmare detaljer och om synpunkter vill framföras. 
d. Uppsnyggning av grönområden. Styrelsen anser att grönområden inte 
ägnats tillräcklig uppmärksamhet och föreslår att gällande beslut om att röjning 
av träd ska belutas av årsmötet ändras till att styrelsen får besluta om röjning av 
träd. Röstning i frågan gjordes två gånger med mellanliggande diskussion och 
utföll båda gångerna med 21 röster för att behålla nuvarande ordning mot 18 
röster emot. Styrelsens befogenheter i frågan utökas därmed inte. 
e. Hemmestaträsket. Lisa Rennerstedt redogjorde för arbete med 
vattendirektivet och situationen för Hemmestaträsket. De som vill ingå i en 
arbetsgrupp för restaurering av Hemmestaträsket kontaktar Lisa direkt efter 
årsmötet. 

14. Patrik avtackades. 

 Årsmötet avslutas 
 

 
 
 

  
 
 
 Ordförande  Justeringsman Justeringsman 
 
 


